
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 40 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
17 листопада 2016 року 

Порядок денний 

 
1. Про місце проведення матчу 20-го туру чемпіонату України серед 

команд клубів першої ліги сезону 2016/17 «Арсенал-Київ» Київ – 
«Оболонь-Бровар» Київ.  

2. Про місце проведення матчу 20-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2016/17 «Суми» Суми – «Полтава» 
Полтава.  

 

1. Слухали: 
 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань ПФЛ 
Мороза Є.В. «Про місце проведення матчу 20-го туру чемпіонату України 
серед команд клубів першої ліги сезону 2016/17 «Арсенал-Київ» Київ – 
«Оболонь-Бровар» Київ.» 

До ПФЛ звернувся ФК «Арсенал-Київ» Київ (лист №17/11-1 від 
17.11.2016 року) з приводу проведення матчу 20-го туру чемпіонату 
України серед команд клубів першої ліги сезону 2016/17 «Арсенал-Київ» 
Київ – «Оболонь-Бровар» Київ на стадіоні «Оболонь-Арена» у м. Київ в 
зв’язку з незадовільними погодними умовами та неможливістю провести 
матч на стадіоні «Колос» м. Бориспіль. 

Керуючись п. 5 статті 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2016/17, враховуючи згоду обох 
клубів, – 

 

Вирішили: 

 

1. Дозволити проведення матчу 20-го туру чемпіонату України 
серед команд клубів першої ліги сезону 2016/17 «Арсенал-Київ» 
Київ – «Оболонь-Бровар» Київ на стадіоні «Оболонь-Арена» м. 
Київ. 

2. Фахівцю з організації змагань Жданову Г.В. взяти на контроль 
відповідність наданих документів про готовність стадіону до 
матчу Регламенту змагань. 



2. Слухали: 
 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань ПФЛ 
Мороза Є.В. «Про місце проведення матчу 20-го туру чемпіонату України 
серед команд клубів першої ліги сезону 2016/17 «Суми» Суми – «Полтава» 
Полтава.» 

До ПФЛ звернувся ФК «Суми» Суми в (лист №216 від 16.11.2016 
року) з приводу проведення матчу 20-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2016/17 «Суми» Суми – «Полтава» 
Полтава на стадіоні УТБ «Полтава» у м. Копили в зв’язку з проведенням на 
стадіоні «Ювілейний» 19.11.2016 року матчу між командами Прем’єр-ліги 
«Олімпік» Донецьк – «Чорноморець» Одеса та незадовільним станом 
трав’яного газону. Окрім цього, 29.10 та 30.10.2016 року на стадіоні 
«Ювілейний» при складних погодних умовах було проведено два матчі, 
чим було заподіяно значної шкоди трав’яному газону, на відновлення якого 
потрібен час. 

Керуючись п. 5 статті 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2016/17, враховуючи згоду обох 
клубів, – 

 

Вирішили: 

 

1. Дозволити, як виняток, проведення матчу 20-го туру чемпіонату 
України серед команд клубів першої ліги сезону 2016/17 «Суми» 
Суми – «Полтава» Полтава на стадіоні зі штучним покриттям 
УТБ «Полтава» м. Копили. 

2. Фахівцю з організації змагань Жданову Г.В. взяти на контроль 
відповідність наданих документів про готовність стадіону до 
матчу Регламенту змагань. 

 

 

 

 


